
     М О Т И В И 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование 

 

• Причините, които налагат изготвянето на настоящия проект на Наредба са следните: 

- прецизиране на изискванията към електронното подписване в НЕИСПУО; 

- необходимостта от подаване на предварителна информация за предстоящата учебна 

година преди нейното начало, с оглед реализирането на обучение от разстояние в 

електронна среда; 

- необходимостта от въвеждане на изискване за подаване на актуализиран списък-

образец за учебната година преди края на календарната година; 

- наличието на нови функционалности в НЕИСПУО, които следва да бъдат отразени в 

текстовете на наредбата, с оглед оптимизиране работата и по-добрата оперативност в 

работата на институциите с информацията и документите, засягащи тяхната дейност и 

децата и учениците. 

- прецизиране на диференцирането на документите, водени в хартиен вид и тези в 

електронен.  

- синхронизиране на терминологията в част от приложенията в резултат на настъпили 

промени в други държавни образователни стандарти, касаещи системата на 

училищното образование.    

  

• Целите, които се преследват с измененията на Наредбата, са: 

- регламентиране на електронен личен профил на детето/ученика след първоначалното 

въвеждане на информацията за детето/ученика в НЕИСПУО; 

- конкретизиране на изискванията при организирането и контролирането воденето на 

личното образователно дело за всяко дете/ученик; 

- внасяне на точност и яснота по отношение воденето и съхраняването на документите в 

хартиен, съответно електронен вид, с оглед синхронизиране с новите функционалности 

в НЕИСПУО; 

- нормативно фиксиране на срок за съхраняване на данните от Списък-образците в 

НЕИСПУО. 

-  

 



• Очакваните резултати от предлаганите промени са:  

- създаване на яснота и ред при първоначалното разпределяне на образователните 

акаунти; 

- подаване на актуални, точни и коректни данни с оглед финансирането на институциите; 

- създаване на единна информация за децата/учениците за целия период предучилищно 

и училищното образование; 

- регламентиране на осигуряването на достъпа на учениците до образователния домейн 

на МОН; 

- подобряване на процесите по водене и съхраняване на документите в системата на 

предучилищното и училищното образование; 

 

• Предложените изменения нямат финансово изражение. 

 

• С проекта на Наредба не се въвеждат разпоредби от европейското право, поради което не 

се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското законодателство. 

 

 


